
 
 الحاكمة كاثي هوكول    12/14/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن تنفيذ حملة إلنفاذ القانون ضد القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات خالل موسم األعياد
  

  يناير 1ديسمبر حتى  17حملة "القيادة بوعي أو حجز السيارة" تبدأ من  
  

 2,067مخالفة انتهاك لقانون المركبات والمرور خالل حملة العام الماضي، بما في ذلك   70,000تم إصدار أكثر من  
   حالة احتجاز بسبب القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات

  
  هنا ول ومقاطع صوتية لتدريب خبراء التعرف على المخدرات في نيويوركيمكن العثور على صور بي ر 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن وكاالت إنفاذ القانون بالوالية والمحلية في جميع أنحاء نيويورك ستكثف الدوريات  

 17التي تستهدف القيادة التي تعاني من إعاقة خالل موسم التنقل في األعياد. تبدأ حملة المشاركة عالية الوضوح من الجمعة 
الحملة جزء من المبادرة الوطنية "القيادة بوعي أو حجز السيارة" المصممة لتقليل حوادث يناير. هذه  1ديسمبر وحتى السبت 

بتمويل من لجنة الحاكمة للسالمة المرورية   DWI-STOPالمرور المتعلقة بالكحول والمخدرات. والحملة برعاية 
(GTSC.)    
  

"موسم األعياد هو وقت يجتمع فيه األصدقاء والعائلة لالحتفال، ونحن ملتزمون بجعل السفر على   قالت الحاكمة هوكول،
الطريق آمنًا قدر اإلمكان خالل هذا الوقت. "أثناء سفرك طوال موسم األعياد، افعل الشيء الصحيح وخطط مسبقًا لقيادة آمنة 

  ا." لن يستغرق األمر سوى خطأ واحد إلصابة شخص م -إلى المنزل 
  
وإدارة  GTSCلبدء الحملة، تم عقد حدث صحفي اليوم في ديستني يو اس ايه مول في سيراكيوز. وانضم إلى مسؤولي  

بعد الفعالية، السيارات من قبل مكتب والية نيويورك إلدارة األفيون وإنفاذ القانون على مستوى الوالية والمستوى المحلي. 
أتيحت للمتسوقين فرصة ارتداء نظارات واقية خاصة توضح آثار إدمان المخدرات والكحول ولفهم أفضل لكيفية تأثر قدرة  

   الشخص على القيادة باستخدام المخدرات أو الكحول.
  
شخًصا  2,067ة القبض على ، ألقت سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الوالي2020خالل مبادرة موسم األعياد لعام  

مخالفة النتهاك قانون المركبات والمرور.   70,878بسبب القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات. في المجموع، تم إصدار 
  يتوفر التقسيم الكامل هنا: 

  

  عدد المخالفات     المخالفة 

  2,067  القيادة تحت تأثير المخدرات والكحول 

  1,605  القيادة دون انتباه

  475  مخالفة قانون إفساح الطريق
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  47,394  انتهاكات أخرى  

  1,983  حزام األمان  

  17,354  تجاوز السرعة

  70,878  العدد اإلجمالي

  
"تدعم لجنة السالمة المرورية التابعة  مارك جي اف سكرودر،  GTSCقال مفوض إدارة السواقين والمركبات ورئيس  

للحاكمة بفخر حمالت اإلنفاذ التي تساعد في ضمان السالمة على طرقنا. كما أشكر مسؤولي تطبيق القانون ومسؤولي 
DWI-STOP ".اللتزامهم بمكافحة القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات  

  
يدور موسم   "مقاطعة نياغرا، الكابتن روبرت ريتشاردز،  بوالية نيويورك وكابتن مكتب شريف DWI-STOPقال رئيس  

وليس القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات. فكر فيهم قبل الجلوس خلف عجلة القيادة. قم   -األعياد حول العائلة واألصدقاء 
  للجّوال اليوم وخطط لنزهة آمنة!" Have a Planبتنزيل تطبيق  

  
"كل عام هناك مآسي وضحايا ال داعي لها تُترك وراءهم بسبب سائقي   قال مدير شرطة والية نيويورك كيفين ب. بروين، 

المخدرات أو الكحول. من خالل التعليم واإلنفاذ، تعمل شرطة والية نيويورك على إبقاء هؤالء السائقين بعيًدا عن الطريق. 
السيارة، نذّكر الناس بمخاطر الشرب والقيادة. معًا، يمكننا الحفاظ على طرق  من خالل حمالت مثل القيادة بوعي أو حجز 

   والية نيويورك بين أكثر الطرق أمانًا في الوالية."
  
"أشجع جميع أعضاء جمعيتنا على المشاركة   قال رئيس اتحاد نيويورك لرؤساء الشرطة، إليون ب. تيموثي باريزي،  

بنشاط في هذه الحملة ذات األهمية الحاسمة لفرض القانون على مستوى الوالية. نحن نتشارك هدفًا موحًدا بالشراكة مع أفراد  
حت تأثير  إنفاذ القانون على المستوى المحلي وعلى مستوى المقاطعة وعلى مستوى الوالية الكتشاف السائقين الذين يقودون ت

  الكحول أو المخدرات وإزالتهم من طرقنا ولجعل مجتمعاتنا آمنة قدر اإلمكان خالل موسم العطالت هذا."
  

"عندما تقود سيارتك تحت تاُير الكحول أو  ديفيد بارتليت،   قال عمدة مقاطعة كولومبيا ورئيس جمعية عمدة والية نيويورك 
القيادة تحت    المخدرات، فإنك تتخذ خياًرا مميتًا يمكن أن يؤذيك، ومن يركبون معك واألشخاص اآلخرون على الطريق.

كن  يريد منك عمداء والية نيويورك أن تستمتع بموسم األعياد هذا ول  تأثير الكحول أو المخدرات أمر خطير وغير قانوني.
  بطريقة ذكية من خالل وضع خطة لعدم القيادة تحت تاثير الكحول أو المخدرات."

  

أحد المكونات الرئيسية لجهود نيويورك لمكافحة القيادة تحت تاثير الكحول أو المخدرات.   DWI-STOPيعد برنامج  
DWI-STOP  تعني "برنامج خيارات المرور الخاصة للقيادة تحت تأثير الكحول." يعد برنامجDWI-STOP   التابع

للوالية هو أول برنامج للقيادة تحت تاثير الكحول أو المخدرات مكتفي ذاتيًا في البالد. يتم تمويل جهود البرنامج من 
ت المحكوم عليهم. واألهم من ذلك، يتألف منسقو البرنامج من  الغرامات التي يدفعها السائقون تحت تاثير الكحول أو المخدرا

  خلفيات مهنية متنوعة، بما في ذلك سلطات تطبيق القانون وغير جهات إنفاذ القانون.
  
لتمكين المقاطعات من تنسيق الجهود المحلية للحد من حوادث المرور المتعلقة بالكحول  DWI-STOPتم إنشاء برنامج  

STOP-المشاركة. بعض األمثلة على البرامج الممولة من قبل  62ى. اختارت جميع المقاطعات الـ والمخدرات األخر
DWI   هي: وحدات الشرطة المدربة بشكل خاص والمخصصة إلنفاذ القانون بخصوص القيادة تحت تاثير الكحول أو

ستخدام أجهزة استشعار الكحول، المخدرات، وتوظيف مدعين عامين خاصين وضباط مراقبة للتعامل مع عبء القضايا، وا
ودعم خدمات إعادة التأهيل، وتطوير حمالت اإلعالم والتعليم المصممة خصيًصا المجتمعات داخل مناطقهم. لمعرفة المزيد،  

  ./http://www.stopdwi.orgانتقل إلى 
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هم ضباط   DRE(. إن DREتدريب خبراء التعرف على المخدرات ) GTSC، يدعم DWI-STOPباإلضافة إلى   
تحت تأثير الكحول أو  مدربون تدريباً خاصاً يتم استخدامهم من قبل سلطات إنفاذ القانون عندما يبدو أن السائق يقود 

تدريبًا مكثفًا تمت الموافقة   DREالمخدرات، لكن الشرطة استبعدت الكحول كسبب أو سبب وحيد للعجز عن القيادة. يتلقى 
سالمة المرور على الطرق السريعة والرابطة الدولية لرؤساء الشرطة. يسمح التدريب للضباط  عليه من قبل اإلدارة الوطنية ل

بمراقبة وتوثيق عالمات ومؤشرات العجز داخل كل فئة من فئات األدوية السبع بما في ذلك العقاقير غير المشروعة 
   والعقاقير التي تستلزم وصفة طبية.

  
 GTSC، أو تابع حوار /https://trafficsafety.ny.gov، تفضل بزيارة GTSCلمزيد من المعلومات حول  

  .تويتر و فيسبوك على
  
 ، أو تابع محادثة إدارة السواقينdmv.ny.gov لمزيد من المعلومات حول إدارة السير والمركبات، تفضل بزيارة  

  . انستغرام و  تويتر ،فيسبوك والمركبات عبر اإلنترنت على
  

###  
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